
STJERNEN • NUMMER 11 • NOVEMBER 1996

KIRKENYT

"Det er op til jer" siger

Præsident Cecil O*
Samuelson, præsident for Det
Nordeuropæiske Område

I et interview til

"Kirkenyt" taler

præsident Sarnu*

elson her direkte til

alle medlemmer af

Kirken i Danmark.

L rofeten besøgte Dan-

mark den 14. juni 1996 og

sagde til alle medlemmer i

Danmark, at vi kunne fordob-

le vores medlemstal på 5 år.

-De danske hellige bør

forstå, at præsident Hinckley

har rejst over hele verden,

og jeg har ikke hørt, at han

noget andet sted har været

lige så specifik og profetisk,

som han var, da han var her

i Danmark, sagde præsident

Samuelson til "Kirkenyt".

-I kan fordoble jeres med-

lemstal på fem år, hvis I har

tro, hvis I vil arbejde og bede

og bede og arbejde.

Præsident Samuelson sag-

de også, at præsident Hin-

ckley ikke er den type profet,

der stiller sig på talerstolen og

siger "så siger Herren", men
præsident Hinckley talte som

Herrens profet, da han sagde

til de danske hellige, at med-

lemstallet kunne fordobles.

-Det er op til jer, sagde

ældste Samuelson. Profetien

skal opfyldes af Kirkens med-

lemmer her i Danmark.

Tro

Præsident Samuelson

udtrykte, at det første, der

må ske, er at danske medlem-

mer virkelig begynder at tro

på, at det kan lade sig gøre.

-Vi siger, at vi tror på, at

præsident Hinckley er Guds
profet, fortsætter præsident

Samuelson, og så kan det

ikke nytte noget, at vi stiller

spørgsmål ved, om det kan

lade sig gøre.

-For det andet, fortsætter

præsident Samuelson, så er

det nødvendigt, at alle med-

lemmerne er involverede.

Præsident Samuelson for-

klarede også, at den måde vi

rent faktisk kan begynde at

foretage ændringer på, er

ved at lade fuldtidsmissio-

nærerne støtte de lokale

medlemmer.

-Det er en fejltagelse at

tro, at det er os medlemmer,

der hjælper fuldtidsmissio-

nærerne.

Som medlemmer kan vi

gøre følgende:

1 . Aktivt lede efter men-
nesker, som vi kan henvise

missionærerne til.

2. Arbejde med de min-

dre aktive medlemmer i

vores menighed.

-Jeg føler meget stærkt, at

den måde, hvorpå vi her i

Danmark kan fordoble med-

lemstallet, er ved at arbejde

med de mindre aktive med-

lemmer, sagde ældste Samu-

elson, fordi de fleste af dem er

medlemmer af en familie, hvor

ikke alle er medlem af Kirken.

Hvis vi bringer disse med-

lemmer tilbage i Kirken, vil

de blive stærke og de vil

hjælpe med at opbygge Her-

rens Kirke - og så vil vi til-

med døbe deres familiemed-

lemmer.

Præsident Samuelson for-

klarede, at grunden til at det-

te vil være, at disse mindre

aktive medlemmer færdes i

andre kredse, end vi aktive

medlemmer gør. De har ven-

ner og bekendte, der ikke er

medlemmer af Kirken.

Kirken ud af

'mørket'

Præsident Samuelson

ønsker også, at danske med-

lemmer skal være klar over,

at præsident Hinckley er den

profet, der har bidraget

meget til at bringe Kirken ud

af mørket. Mere end nogen

af Kirkens tidligere præsi-

denter forstår præsident

Hinckley at benytte pressen

og moderne hjælpemidler til

at fremme Herrens sag.

-Men selvom det er vig-

tigt, at vi profilerer os, og at

vi bliver involveret i vore

lokale samfund, kan det i

den sidste ende ikke lave om
på, at den mest effektive

måde at opbygge Kirken på,

er ved den rent personlige

kontakt mennesker imellem.

Flere missionærer

Som en afsluttende

bemærkning roser præsident

Samuelson Kirkens medlem-

mer i Danmark. Selvom vore

medlemstal ikke er vokset,

så er vores aktivitet vokset

meget. Vi er mange flere

aktive medlemmer, og dan-

skerne er flittige til at besøge

templet. Blandt de bedste.

-Men Danmark har været

gode til at tage sig af Dan-

mark, sagde præsident Samu-

elson. Nu er det på tide, at

Danmark gør mere for verden.

-Der er ikke nok danske

medlemmer, der tager på
fuldtidsmissioner. Det gælder

både de unge missionærer,

men især også ægtepar.

-Vi har brug for flere. I

Danmark er I dygtige, har

mange dygtige ledere og med-

lemmer med stærke vidnes-

byrd. Vi har brug for jer man-

ge steder i verden, hvor Kir-

ken vokser alt for hurtigt. Et

ægtepar med lederevner ville

gøre en kæmpe forskel i man-

ge af Kirkens enheder i f.eks.

det tidligere Østeuropa, slut-

tede præsident Samuelson,

der skyndte sig videre til kon-

ferencemøde i Herning.
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Århus Stav får ny
stavspræsident!

Stavskonferencen i Århus Stav den 7. og

8. september 1996 blev en historisk begi*

venhed. Carsten Larsen, der har været
o '

stavspræsident i Århus Stav i 9 år, blev

sammen med sine rådgivere H. O. I. Niel*

sen og Steffen Vestergaard
Q
Poulsen afløst.

Den nye stavspræsident i Århus Stav blev

Erik Ryttersgård fra Esbjerg Ward, med
Michael Paulsen fra Randers Gren og

Peter Meline fra Esbjerg Ward som sine

rådgivere.

Det var en noget ander-

ledes Erik Ryttersgård end den

vante, der stod på talerstolen i

Herning kongrescenter den

september eftermiddag.

Stavspræsident Rytters-

gård, der tidligere har været

biskop i Esbjerg Ward, stod

nemlig foran stavens med-

lemmer fuldstændig glatbar-

beret. Sådan havde han ikke

set ud før. Bror Ryttersgård,

der i mange år har haft et

velsoigneret og veltrimmet

skæg, blev af præsident Sam-

uelson spurgt om han følte,

at han var i stand til at mod-

tage råd og vejledning. Det

syntes den vordende stavs-

præsident godt, han kunne

svare ja til, men tilføjede

dog, at det jo ikke altid var

lige nemt. "Så vil vi godt

bede dig om at barbere dit

skæg af inden i morgen" sag-

de præsident Samuelson.

I sin første tale til Århus

Stav bemærkede den nye

stavspræsident, at mange

søskende havde kigget smilen-

de og vidende på ham, som for

at sige: "Vi ved det bliver dig."

Hvordan de dog kunne

havde vidst det, var en gåde

for de mange besøgende i

staven, lige indtil den lille

detalje med skægget altså

blev almindeligt kendt.

Men et glatbarberet

ansigt er ikke den eneste

kvalifikation Erik Rytters-

gård bringer med sig til stil-

lingen som Stavens præste-

dømmeleder.

Erik Ryttersgård, 46 og

far til fire, har i sine godt 22

år i Kirken ikke prøvet lidt af

hvert, men han har til

gengæld været rådgiver til

en grenspræsident, rådgiver

til biskoppen i Esbjerg, selv

været biskop i Esbjerg i 8 år,

og så har han sidst siddet 5

år i Århus Stavs højråd.

-Ja, og så har jeg også

undervist i gæsteklassen,

tilføjer den nye stavspræsi-

dent og påpeger, at den kal-

delse var han meget glad for.

Erik Ryttersgård er gift med
Lis, og sammen har de 4 børn i

alderen 8-19. Parrets ældste

søn er i øjeblikket ved at sende

sine missionspapirer afsted.

Hele familien afventer spændt

den missionærkaldelse. Og
brune kuverter fra Salt Lake

City vil der i fremtiden nok

komme mange af til familien

Ryttersgård's hjem. For Århus

Stav regner med at sende

mange unge missionærer ud i

marken i de kommende år.

Som at blive røn-

gentfotograferet

Sammen med mange
andre brødre i Århus Stav

blev bror Ryttersgård nogle

uger forud for stavskonferen-

cen informeret om at staven

skulle reorganiseres. Brødre

blev indkaldt til interview

med ældste Samuelson,

områdepræsidenten i Nord-

europa og områdeautoriteten

Stein Petersen fra Norge.

Præsident Ryttersgård var

for 9 år siden med i samme
proces, da stavspræsident

Carsten Larsen blev kaldet.

-Det var en meget dejlig

oplevelse dengang, siger den

nye stavspræsident og fortæl-

ler samtidig, at oplevelsen den-

ne gang var helt anderledes.

Præsident Ryttersgård

fortæller, at han i mange
måneder har haft en følelse

af, at der ville komme en

ændring i hans liv, og han

havde også haft tanken, at

han ville blive den nye stavs-

præsident.

Det nye stavspræsidentskab i Århus Stav. Fra venstre: Peter Meline fra Esbjerg Ward, Erik Ryttersgård

fra Esbjerg Ward og Michael Paulsen fra Randers Gren. (FOTO: TD)
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-Jeg vidste godt, at det

var noget jeg ikke havde ind-

flydelse på, og mange gange

prøvede jeg at skubbe den

anden vej, siger præsident

Ryttersgård, der samtidig for-

tæller, at denne gang havde

han en helt anden følelse, da

han var inde til interviewet.

-Jeg vidste jo godt, at den

brændte alvorligt, siger præs-

ident Ryttersgård.

Præsident Samuelson og

Stein Petersen spurgte Erik

Ryttersgård om han ville

være villig til at køre hjem

efter sin kone, for de ønskede

at tale med hende. Det blev

understreget at dette ikke var

en kaldelse, men at bror Ryt-

tersgård var et emne. Mens
præsident Samuelson talte

med søster Ryttersgård, gjor-

de han det imidlertid meget

klart, at valget var truffet, og

at den nye stavspræsident

skulle være hendes mand.

-Jeg tror, at Gud vælger

den mand, det skal være,

udtaler søster Ryttersgård,

men jeg er da selvfølgelig

meget taknemmelig for, at

jeg har en mand, der er vær-

dig til at være stavspræsi-

dent. Jeg ved bare ikke, hvad

jeg går ind til.

Helt andre rådgivere

Grundet de tilskyndelser,

præsident Ryttersgård mange

gange havde modtaget, hav-

de han da også gjort sig nogle

tanke om, hvem der skulle

tjene som hans rådgivere.

Det var i hvert fald vigtigt, at

de kom fra forskellige steder i

staven, så de rent geografisk

var strategisk placeret.

-Men da jeg gik i enerum

og bad om, hvem det skulle

være, blev resultatet et helt

andet.

-Peter Meline kommer
ligesom stavspræsidenten

også fra Esbjerg Ward og det

ville jo ikke opfylde kravet

om geografisk spredning, for-

tæller stavspræsidenten.

-Men bror Meline er en

mand, der har stor indsigt i

skrifterne, og han er en

blændende læremester, for-

tæller præsident Ryttersgård.

Bror Meline er født og

opvokset i Salt Lake City,

bogstaveligt talt i skyggen af

Kirkens generalautoriteter.

Det har præget hans

opvækst meget. Han har en

stor forståelse for præste-

dømmet, og det er alle egen-

skaber, vi har meget brug for

i stavens ledelse.

-Michael Paulsen har

været en meget dygtig missi-

onspræsident i Århus Stav

og ligeledes rådgiver til mis-

sionspræsidenten. Han er

flittig og loyal og opfindsom.

-Begge mine rådgivere

har alt det, som jeg ikke har,

siger præsident Ryttersgård.

Umiddelbart efter mødets afslutning flokkedes søskende om stavens

nye ledere på den store scene i kongrescenteret.

(FOTO: TD)

Det afgående Stavspræsidentskab fra venstre H.O.l. Nielsen,

Carsten Larsen, og Steffen Vestergaard- Poulsen (FOTO: TD)

Tak til det afgående

stavspræsidentskab

-Carsten Larsen har jeg

lært godt at kende gennem
de sidste 5 år, hvor jeg har

siddet i stavens højråd, for-

tæller præsident Ryttersgård.

Jeg har lært meget af ham.

Han har været grundig,

påpasselig og omsorgsfuld.

I det afgående stavspræsi-

dentskab er alle tingene fore-

gået korrekt. Jeg har ikke

oplevet, at de på nogen

måde er gået på akkord,

f.eks. når de skulle kalde

søskende i ansvarsfulde stil-

linger. De var altid sikre i

deres inspirationer.

Stavens mål har vi

fået foræret

Hvilke visioner har du for

Århus Stav?

-Ja vores store mål har vi

fået foræret af præsident

Hinckley selv. Det bliver det

store arbejde vi skal udføre,

at se profetens udfordring

blive til virkelighed.

-Vores store opgave bliver

at motivere og opmuntre

medlemmerne i Århus Stav.

-For at det her kan lykke-

des, er der nødt til at ske en

holdningsændring, siger

stavspræsident Ryttersgård.

Vi må ændre vores måde at

tænke på. Dette værk skal

ikke udføres af vane, men af

barmhjertighed.

-Jeg tror, at det drejer sig

om at give det bedste, man
har.

Ved et lederskabsmøde i

Odense den 6. september

sagde præsident Samuelson

bl.a. at vi i Danmark sender

nogle af de bedste missio-

nærer, der er i verden, men vi

sender bare ikke nok af dem.

Hvis vi vil have mere

fremgang herhjemme, hæn-

ger det nøje sammen med
det antal missionærer, vi sen-

der ud i marken, har præsi-

dent Doxey flere gange sagt.

-Det er der også historisk

dækning for i Kirkens tidli-

gere periode, fortæller stavs-

præsidenten, der forklarer, at

selv da Kirken var i vanskeli-

ge kriser sendte man missio-

nærer til bl.a. England, og da

de vendte tilbage, fandt de

en kirke, der havde set anse-

elig fremgang.

-Dette kunne også ske for

os her i Danmark, slutter

den nye stavspræsident, der

knap nok har fundet det

ben, han skal stå på i skri-

vende stund. Kirkenyt

ønsker præsident Ryttersgård

og hans rådgivere held og

lykke i deres nye kaldelser.

Susanne Perkins

KIRK E N YT



Præsident Monson
organiserer en Stav i Malmø!

For brødre og søstre i det sydlige Sverige

blev søndag den 1. september 1996 en
historisk dag. Præsident Thomas S. Mon-
son fra De Tolvs Råd, ledsaget af område-
autoritet Stein Petersen og ældste John E.

Fowler, var i Sverige for at danne Malmø
Stav.

D,'e ca. 700 deltagere

sad spredt i det store kon-

certhus i Malmø, men stem-

ningen var ladet med
spænding. Efter alle disse år

skulle det lykkedes for

Malmø at blive en stav.

-Det har været hver ene-

ste missionspræsidents drøm

i mange år, sagde præsident

Monson, at se Malmø blive

en stav.

I sine indledende

bemærkninger fortalte præsi-

dent Monson, at det var helt

tilbage i 1977, at man først

begyndte at planlægge orga-

nisationen af Malmø Stav.

-Du godeste, det er længe

siden, sagde præsident Mon-
son med et stort smil.

En lille flok danskere drog over sundet for at deltage i det historiske møde. (FOTO: TD)
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Familien Nørrung fyldte en hel bænk i den store koncertsal. (FOTO: TD)

Præsident Monson fortal-

te forsamlingen at både han

og søster Monson har sven-

ske forfædre, og at han der-

for var specielt glad for at

kunne være i Sverige til den-

ne glade begivenhed.

-I nat da jeg ikke kunne

sove, stod jeg op og kiggede

på et kort over området, der

dækker den nye Malmø
Stav, fortalte præsident

Monson. På kortet fandt jeg

den lille by, hvor min bedste-

far første gang mødte Kir-

ken. Nu, næsten 100 år efter

min bedstefar vendte hjem

fra sin mission, er jeg kom-

met til Sverige for at danne

en stav i lige netop det sam-

me område. Det er en meget

glædelig dag.

Besøg af den dan*

ske ambassadør I

USA
Præsident Monson fortal-

te forsamlingen at Det Første

Præsidentskab for ganske

kort tid siden havde haft

besøg af den danske ambas-

sadør til USA. Ambassa-

døren havde spurgt præsi-

dent Monson, hvor hans

navn stammede fra, og da

han fandt ud af, at præsident

Monson var af svensk

afstamning, spurgte han

nærmere til området. Han
var fuldstændig kendt med
den lille by, som præsident

Monson nævnte og bemær-

kede, at "dette område jo

plejede at tilhøre Danmark,

indtil svenskerne tog det fra

os .

-1 skandinaver er et inter-

essant folkefærd. I diskuterer

indbyrdes, men over for

omverden står i sammen,

sagde ældste Monson.

Malmø Stav blev

en realitet

Det, der for mange af Kir-

kens medlemmer og ledere i

mange år havde været en

drøm og måske ønsketænk-

ning, blev med et en realitet.

Præsident Monson og ældste

Fowler udførte i fællesskab

de mange formaliteter i for-

bindelse med at opretholde

ledere i den nye stav samt

biskopråd i alle stavens

enheder.

Det tog tid, men var

meget spændende for de loka-

le medlemmer, der i mange

tilfælde på grund af ændrin-

ger i enhedsgrænser kom til at

tilhøre helt nye ward/grene.

-I Malmø afslutter vi nu

et historisk kapitel, og så

begynder vi samtidigt på et

nyt kapitel om fremtiden,

sagde præsident Monson.

Det vigtigste behov
for en Stav

-Ved I hvad det vigtigste

behov i en stav er? spurgte

præsident Monson. Det er

åndelighed. Vore medlem-

mers åndelige niveau er det,

vi mest af alt bekymrer os

for. Vores mål er at det skal

være bedre i morgen, end

det er i dag. Vi ønsker, at

vores medlemmer skal kende

Kristus bedre, have større

kærlig til Gud og til deres

medmennesker.

Præsident Monson fortal-

te forsamlingen, at han

ønskede at vende tilbage til

Malmø og se staven være

dobbelt så stor.

-Herrens rige vil vokse,

sagde præsident Monson. Af
og til mangler vi tro. Vi siger

måske til os selv: "Den mand
kan da aldrig blive medlem af

Kirken". Men ældste Monson
fortsatte: "Intet menneske

med kendskab til sandheden

bør være tilfreds med at hol-

de sandheden for sig selv".

Med sit vidnesbyrd og en

apostolsk velsignelse over

den nye stav sluttede præsi-

dent Monson med at fortælle

forsamlingen, at han glædede

sig til at rapportere til Det

Første Præsidentskab og at

de ved deres møde i templet

ville bede for en af brødrene i

det nye stavspræsidentskab,

som var alvorligt syg. Det var

en bevæget og opløftet for-

samling, der med denne

afslutning forlod koncerthu-

set i Malmø. Fra Danmark
var vi en lille flok, der godt

nok havde lidt længere vej

hjem til os selv, men vi var

taknemmelige for den mulig-

hed vi havde fået for at høre

et budskab fra Herrens Apo-

stel og deltage i dette histori-

ske møde.

Susanne Perkins
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Fuldtidsmissionærer
besøger Uffe Elleman*

Jensen på Christiansborg

For en lille hånd-
fuld fuldtidsmissio-

nærer fra Den Dan-
ske Mission blev

den 12. juni 1996
en stor dag.

Da Uffe Elleman-

Jensen i 1995 besøgte BYU
og gæsteforelæste for univer-

sitets studerende og ansatte,

besøgte han ved samme lej-

lighed også den 'danske klas-

se' på MTC.
For Uffe Elleman-Jensen

blev netop dette besøg en

stor oplevelse, bl.a. fordi han

var meget fascineret af Kir-

kens måde at uddanne sine

unge mennesker på (se arti- Den majestætiske trappe på Christiansborg har dannet ramme om mange officielle statslige billeder. Her ses

Uffe Ellemann-Jensen med missionærerne fra Den Danske Mission.

(FOTO: Andersen)

Den omfattende rundvisning indeholdt også detaljerede forklaringer om danske politikere både nuværen-

de Og tidligere. (FOTO: Andersen)

kel i "Kirkenyt" september

1995).

I maj 1996, i forbindelse

med BYU-dansernes besøg i

København, havde BYU invi-

teret alle de danskere, der

havde været på besøg på BYU
til en middag i Tivoli i Køben-

havn. Det blev en vellykket

begivenhed, hvor lokale med-

lemmer for første gang blev

involveret i det omfattende

projekt, BYU har sat igang.

Ved den lejlighed fik missi-

onspræsidentparret Knud B.

og Nunne Andersen mulig-

hed for at hilse på Uffe Ellem-

ann-Jensen personligt. Ellem-

ann-Jensen spurgte til de mis-

sionærer, han havde mødt på
MTC, da han besøgte cente-

ret. Præsident Andersen var

hurtig til at spørge Uffe
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Med hånden på Den Danske Grundlov fortæller Ellemann-Jensen om, hvordan danskerne fik kvindelige tronfølgere. (FOTO: Andersen)

Elleman-Jensen om han kun-

ne tænke sig at møde de

pågældende missionærer, og

svaret var et klart ja.

Rundvisning på
Christiansborg

Det var en lille, men
spændt gruppe ældster og

søstre, der sammen med
præsident og søster Ander-

sen fik mulighed for at blive

vist rundt af en af landets

førende politikere.

Missionærerne, der havde

mødt Elleman-Jensen havde

taget deres nuværende kam-

merater med og fik da også

mulighed for at demonstrere,

hvor dygtige de var blevet til

at tale det danske sprog.

På deres rundvisning på

Christiansborg så missio-

nærerne alt lige fra Uffe

Ellemanns kontor til kopier

af den nye danske grundlov.

-Det var en meget inter-

essant rundvisning, fortæller

Nunne Andersen, og tilføjer,

at missionærerne af Uffe

Ellemann fik den bedst tæn-

kelige behandling.

Det blev en lærerig dag,

hvor de unge amerikanere

ikke alene fik et førstehånds

indtryk af en politiker under

pres, (hans partis gruppelo-

kale var blevet besat af en

flok ballademagere og hans

elskede piber var blevet stjå-

let) , men også så en ægte

danskers gæstfrihed og villig-

hed til at dele sin viden og

kærlighed til det danske

fædreland med en lille flok, i

verdens øjne måske, ubety-

delige gæster.

For missionærerne blev

det en dejlig oplevelse, der

fik spalteplads i både dag-

bøgerne og brevene hjem til

staterne.

SP

Det var en glad gruppe, der efter besøget stillede op på trappen foran Christiansborg, (FOTO: Andersen)
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Odense 2. Ward får ny biskop!

o

Den 17. august fik Odense 2. Ward i Århus
Stav ny biskop. Den nye biskop er den 38'

årige Jan Kreiberg. Han afløser den hidtidi-

ge biskop Jørgen J. Larsen, som har været

wardets leder sammenlagt i 18 år. Bror Jør-

gen J. Larsen har været wardets leder i for-

skellige perioder senest i en knap fireårig

periode, som altså afsluttes nu.

I an Kreiberg har forud for

kaldet som biskop arbejdet

med meget andet i Kirken,

senest i Århus Stavs højråd,

hvor han bl.a. var involveret i

Public Affairs arbejdet og var

med i stavens PA komité

samt tilsynsførende med UV-
programmet. Jan Kreiberg før-

te i samme periode tilsyn med
Odense 2. Ward, hvor han nu
er kaldet som biskop.

Som ung mand tjente Jan

Kreiberg som missionær i

Texas i USA.
Jan Kreiberg, som civilt er

bankuddannet, er civiløko-

nom med speciale i økono-

mistyring og har i erhvervsli-

vet bl.a. været filialdirektør i

et landsdækkende pengein-

stituts filial i en af de fynske

kystbyer. Nu arbejder Jan

Kreiberg i familiens virksom-

hed F.K. Teknik/Design Aps,

som ejes af, ledes af og ude-

lukkende beskæftiger Sidste

Dages Hellige i 8 europæiske

lande samt i Australien.

Netop på grund af

biskops Kreibergs arbejde har

familien haft bopæl 4 for-

skellige steder.

-Men vi er ægte fynboere,

og ifølge den plan vi har lagt

for familien (familiens lang-

tidsplan (LTP)), så er vi nu i

Odense igen for at blive boen-

de, fortæller den nye biskop.

Biskop Kreiberg fortæller,

at hver gang familien skifter

hjem, har de anskaffet en

ældre ejendom med atmos-

fære. Hele familien lægger

en meget stor indsats i at

indrette hjemmet, nøjagtig

som de kan lide det.

-Det er et stort arbejde,

fortæller Jan kreiberg og

tilføjer, at det gør ondt at flyt-

te fra det hver gang. Indtil nu

har det været sådan, at vi er

flyttet, netop som vi er blevet

færdige med at indrette os.

Det går ikke i længden, så nu

bliver vi boende i en lang

årrække, siger Jan Kreiberg.

Humanitært arbejde

De seneste år har familien

Kreiberg flere gange været

involveret i humanitært arbej-

de. Arbejdet er udført i

Rumænien, som biskoppen

flere gange har besøgt for en

organisation, som ikke har

andet med Kirken at gøre, end

at rigtig mange af dens støtter

er medlemmer af Kirken.

-I lighed med at tjene som

missionær og opleve en anden

kultur og andre måder at leve

sit liv på, har det været meget

udviklende at være involveret

i dette humanitære arbejde,

siger biskop Kreiberg og

tilføjer, at hele familien er ble-

vet mere opmærksomme på,

at vi i Danmark materielt set

er meget velsignede.

-Vi har oplevet, at vi dan-

skere så at sige "sidder på

flæsket". Heldigvis har arbej-

det også vist, at danskerne er

meget villige til at dele af

deres overflod.

Gift i en ung alder

Jan Kreiberg er gift med
Trine, som er beklædnings-

formgiver.

-Trine var blot 1 7 år gam-

mel, da vi blev gift, fortæller

biskoppen og mange spåede

vort ægteskab en krank

skæbne, siger Jan Kreiberg og

fortsætter med et stort smil:

"Det har været og er stadig

en speciel fornøjelse for os, at

gøre sådanne pessimistiske

udtalelser til skamme."

Trine og Jan Kreiberg har

to børn Aksel på 4 år og

Viktoria på 1 år.

-Vi syntes selv, at vi måtte

vente længe før vores første

barn blev født, og vi føler

meget med de mange ægtepar,

der nu om dage har problemer

med at kunne få børn, fortæl-

ler Jan Kreiberg. Det er en

årrække vi kan se tilbage på

som en meget smertelig tid,

hvor vi begge lærte meget, og

hvor vores parforhold blev

styrket pga. de store trængsler

vi følte, vi måtte gå igennem.

Fokus på familien

For Jan Kreiberg vil fami-

lien fortsat være det vigtig-

ste, også selvom han har

accepteret at arbejde med
det meget krævende kald

det er, at være biskop.

Familien generelt står i

det hele taget som det vigtig-

ste for Jan Kreiberg, hvilket

er en medvirkende årsag til,

at Odense 2. Ward i en peri-

ode fremover vil fokusere

meget på at styrke familien.

-Vi har besluttet i biskop-

rådet, at vi ikke passivt vil se

på, hvordan Lucifer øde-

lægger familierne både i og

uden for Kirken.

Kirkens udtalelse til ver-

den i den seneste officielle

deklaration har vi taget til

hjertet og den vil bl.a. været

grundlaget for vores arbejde,

ligesom vi føler det er vores

opgave, at bringe Kirken ud af

'mørket', siger den nye biskop.

-Kirken er slet ikke kendt

nok, og vi må sørge for, at de,

der skal tage stilling til deres

forhold til Jesu Kristi evangeli-

um, i det mindste gør det på et

fornuftigt grundlag, slutter den

nye biskop i Odense 2. Ward.

Ida Karnil, er medlem af

Odense 2. Ward og arbejder

som præsidentinde for Hjæl-

peforeningen i Odense 2.

Ward.
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UP-sommerlejr 1996
PIONER-LEJR -

Det er hermed endnu engang bevist, at det

kan lykkes en flok ungmøer at overleve en
hel uge, med kryb og kravl som nærmeste
naboer. Ganske vist ikke helt uden for-

skrækkede hvin, når det viste sig, at tøjet i

nattens løb var erobret af ørentvister.

Lrets sommerlejr for

U.R var i år henlagt til

Sydhavsøerne.

Nærmere bestemt i Ama-
gerhuset ved Eskildstrup på

Falster. Her havde vi en

pragtfuld lejrplads - desværre

langt fra badestrand - men
det var også det eneste

minus.

De første kom bumpende
ned ad markvejen allerede

ved ti- tiden mandag formid-

dag. Og da de sidste var

ankommet ved to-tiden om

eftermiddagen, holdt vi en

lille samling for at starte på

behørig vis med en bøn.

Fem grupper var det ble-

vet til. 29 piger og 5 ledere -

og så de overlede fra staven -

og Hans Stockholm, der

havde påtaget sig hvervet

som præstedømmeleder på

lejren, samt jobbet med at

bestyre slikboden på stedet.

Thi en sådan er nødvendig

for den oven for omtalte

overlevelse, når man er langt

fra den nærmeste købmand.

Og netop slikboden blev flit-

Der blev bygget mange flotte borde og bænke og som her i forgrun-

den en genialt tørrestativ. (FOTO: TD)

Københavns Stavs glade unge lejrdeltagere med deres ledere med flot solnedgang i baggrunden.

(FOTO: TD)

tigt besøgt i åbningstiden.

Endda den allerførste dag.

Forrådsmad er ikke

så slemt

Vi havde mange spænden-

de ting på programmet. Der

blev undervist i noget så

skrækkeligt som forrådsmad.

Og vi fandt ud af, at det fak-

tisk smagte smaddergodt med
honey- sirup på amerikanske

pandekager, bagt over bål af

forrådsingredienser. Og det

var mad der lå TUNGT i

maven. Jeg fik hele to pande-

kager af begejstrede piger, og

havde ikke rigtig appetit til

aftensmaden den dag. Jeg var

stadig mæt.

En af dagene fik vi lin-

sesuppe!!!

Og jeg hørte over hele

lejren udbrud om at det var

noget af det mest ulækre

osv. Men vi blev omvendt.

Alt smager godt, når bare

Kl R K E N YT
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Der bliver 'hygget' omkring spisebordet, her piger fra Tåstrup Ward.

(FOTO: TD)

Onsdag aften bød på underholdning i topklasse bl.a. en romantisk

duet. (FOTO: TD)

det tilberedes over bål.

Andre aktiviteter bestod i

patchwork-arbejde, teg-

neworkshop, og -ikke at for-

glemme - alt godt fra natu-

ren til hudens og hårets ple-

je.

Og så naturligvis vores

hike - i år kaldet "Fangerne

på prærien" - det er de utro-

ligste ting, man kan opleve

ved at gå nogle få kilometer

gennem en skov. Alle gjorde

en brav indsats for at løse alle

opgaver, og det lykkedes for

de fleste. Nogle af opgaverne

VAR også lidt drilske. Men
digtetalentet fornægtede sig

ikke, da der skulle skrives en

sang om hikens oplevelser.

Aftenunderhold'

ning

Aftenunderholdningen ved

bålet var et kapitel for sig. Det

spændte fra at overgive tiden

til mig, så jeg kunne snakke

tiden væk ! ! - til skuespil, "fri-

villig" underholdning og en

special udgave af Jeopardy.

Onsdag aften havde vi besøg

af forældre, venner og andre,

der interesserede sig for, om vi

havde overlevet så langt, og så

var der igen underholdning af

alle pigerne. Vi så - og hørte -

en ganske særlig duet, og vi så

et skuespil med Bladgrøn og

de 6 spejdere. Og nogle foræl-

dre blev kaldt op og skulle

dyste om, hvem der mon var

bedst til at samarbejde.

Mange af pigerne var

med for allerførste gang, og

som en anerkendelse af deres

mod, fik de overrakt et

emblem til at sy på tørklæ-

det, så de havde bevis for at

have været med.

Også lederne af de forskel-

lige grupper fik et tørklæde-

mærke som en ringe påskøn-

nelse for det store arbejde, de

udførte på denne lejr.

Vidnesbyrd og
afsked

Desværre måtte mange

tage hjem allerede fredag

aften, men jeg er meget

taknemmelig over alle, som

gjorde en indsats for at gøre

lejren til en god oplevelse for

os alle sammen.

Det er en utrolig oplevel-

se at mærke den kærlighed

og den hjælpsomhed, der er

pigerne imellem. Og ved vid-

nesbyrdsmødet var det stær-

ke følelser, der kom til

udtryk i en dejlig ånd.

Tusind tak til alle, der på

smukkeste vis hjalp mig over

min nervøsitet over at stå for

det hele for første gang. Hvis

det er i orden med jer, tager

jeg en tørn igen til næste år.

Tak for denne gang.

Hanne Grand Sørensen

er medlem af Slagelse Gren i

Københavns Stav og er Sta-

vens lejrleder.

Piger fra Københavns 3. Ward med deres leder Heidi Olsen. (FOTO: TD)
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Nordens unge mødes til

'Test^Nord" i Turku,
Finland!

i havde en dejlig rejse

til Turku i Finland. Turen star-

tede for os århusianere, samt

nogle få fra Silkeborg, ved kir-

kebygningen på Langenæs

Allé natten til tirsdag den

30.7. 1996. Vi blev afhentet i

bus og fortsatte mod Frede-

rikshavn. Forinden havde bus-

sen været både i Odense, Fre-

dericia og Horsens. Man kun-

ne ligesom fornemme på hele

stemningen, hvor spændte og

forventningsfulde alle var

mht. ugen, der ventede foru-

de. Da vi skulle sejle mellem

Stockholm og Turku, tror jeg

nok de fleste fik noget af en

overraskelse, for færgen min-

dede mest af alt om en luksus-

liner, og det var der vist ingen

af os, der havde forventet. Vi

ankom til Turku tidligt onsdag

morgen og vejret var dejligt.

Det første, vi foretog os

den dag, var at tage ned og

se på de forskellige skibe fra

det meste af verden. Alle

disse skibe skulle deltage i en

slags kapsejlads. Der var også

mindst et dansk skib med,

nemlig skoleskibet "Georg

Stage". Derefter kørte vi ca.

en halv time i bus for at

komme hen til det sted, hvor

vi skulle indkvarteres. Byen

hed Harjattula og lå i meget

naturskønne omgivelser, tæt

ved både skov og vand.

Vi blev indkvarteret i min-

dre hytter. Efter frokost var

der mulighed for at deltage i

mange forskellige aktiviteter.

De var så varierede som navi-

gation, førstehjælp, vandski,

redningskursus til søs, væg- og

bjergbestigning, kano og

kajak, bueskydning, skydning

med luftbøsse, basketball og

volleyball. Endelig var der

også en smedje, hvor man
havde mulighed for at udfor-

ske sine talenter. Mit indtryk

var, at alle havde stor glæde

af disse aktiviteter.

Dans og andre akti-

viteter

Om aftenen var der kon-

kurrencer og selvfølgelig også

dans, selvom dansen foregik

til lidt udefinerbarlige rytmer.

Torsdag havde vi morgen-

møde, hvor det finske stavs-

præsidentskab talte til os.

Der var en virkelig god ånd

iblandt os, og selvom vi ikke

alle sammen kendte hinan-

den, så følte jeg en virkelig

stærk samhørighed på tværs

af landegrænser.

Efter morgenmødet var

der igen mulighed for at del-

tage i forskellige aktiviteter.

Udover de førnævnte var der

mulighed for at spille golf,

arbejde med ler, tegne, delta-

ge i cirkus workshop, dyrke

aerobic eller spille gadeteater.

Overalt, hvor man befandt

sig, var der livlig aktivitet og

glade mennesker. Hvis man
ikke ønskede at deltage i alle

disse aktiviteter, kunne man
også bare vælge at slappe af

og nyde naturen, hvilket vi

også gjorde flittigt.

Gallaaften i det fri

Om aftenen blev vi trans-

porteret med en stor "dob-

beltdækkerbåd" gennem den

skønne skærgård til en dan-

sepavillon i Ruissalo. Da vi

ankom var der først under-

holdning af musikalsk art,

hvorefter der blev spillet op

til dans. Alt foregik i en hyg-

gelig atmosfære og dansegul-

vet var fyldt hele aftenen.

Aftenen blev afsluttet med at

nogle af de finske piger sang

en af Kirkens salmer på finsk

for os ude i den fri natur. Det

var en dejlig oplevelse. Bag-

efter blev vi kørt med busser

tilbage til Harjattula.

Ældste Samuelson
talte

Fredag startede dagen

igen med et morgenmøde,

hvor ældste Samuelson fra

områdepræsidentskabet talte

til os. Ved at lytte til ældste

Samuelson har jeg virkelig

fået styrket mit vidnesbyrd

om, at Kirkens ledere er kal-

det af Gud, for jeg følte

Anden utroligt stærkt, mens

han talte til os.

Efter morgenmødet var vi

på sightseeing i Turku. Den
dag spiste vi frokost på et

meget historisk sted, nemlig

der hvor Finland i sin tid blev

indviet til evangeliet. Her fik

den finske stavspræsident og

ældste Samuelson igen mulig-

hed for at tale til os.

Om aftenen blev der dan-

set vals for alle pengene på

de bonede gulve og under

glitrende lysekroner. Imens

det levende orkester spillede

fik alle rig mulighed for at

vise deres talenter på danse-

gulvet. Selvom det var lidt

svært, blev der kæmpet
bravt.

Lørdag var det tid til at

gøre sig klar til hjemrejsen.

Da busserne var pakket, kør-

te vi til Kirken, hvor præsi-

dent Samuelson talte til os

en sidste gang. Denne gang

om evangeliets vej ud af

mørket og frem i lyset.

Efter ældste Samuelsons

tale var der et kort musik-

program, hvorefter vi fik

middagsmad. Resten af efter-

middagen blev brugt til at

bære vidnesbyrd samt til den

kulturelle præsentation fra

de forskellige stave. Der var

virkelig mange, som bar

deres vidnesbyrd, og det

bragte endnu en gang en

stærk Ånd iblandt os. De
kulturelle indslag gav anled-

ning til megen latter, men
det var da også kun fantasi-

en, der satte grænser. Vi

danskere bidrog med en sjov

"hjemmebrygget" sang.

Da vi var færdige med
alle de kulturelle indslag, var

det aften og tid til at begyn-

de hjemrejsen. Da vi om
søndagen kørte igennem

Sverige fik vi mulighed for at

holde en længere pause og

deltage i et nadvermøde.

Her fik en del af os igen

mulighed for at bære vidnes-

byrd. Det var virkelig en dej-

lig oplevelse.

Hvis jeg lige til slut kort

skal nævne nogle ting, som
jeg også altid vil huske fra

dette "Fest-i-Nord" så må
det være de lange stunder vi

stod i kø for at få mad! (Og

også de meget sultne myg,

som konstant var efter os)

.

Men hvis man tænker på, at

vi var ca. 400 deltagere er

det vist meget forståeligt, at

der var kødannelse.

En stor tak til alle jer, der

var med til at gøre "Fest i

Nord" 1996 til en stor ople-

velse.

Gitte Sørensen er med-
o o

lem af Århus Ward i Århus

Stav.
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2 missionærer har ugentligt

radioprogram på
"Bornholms Stemme"!

"To amerikanere" hedder programmet, der

går i luften hver tirsdag mellem 16:00 og
17:00 og bliver genudsendt hver torsdag

fra kl 23:00 til midnat. Hvem er amerika*

nerne? Det er naturligvis ingen andre end
vores to dejlige fuldtidsmissionærer, ældste

Saunders og ældste Grenier*Houde.

Loijkalradioen sender fra

indehaverne Erik og Kirsten

Truelsens ejendom, der ligger

lidt uden for Østerlars - og fra

Rønne, hvor der netop er ind-

rettet et lille studie i Storega-

de. Studiet i Storegade blev

taget i brug i august 1996, og

herfra sendes missionærernes

program nu direkte.

"Bornholms Stemme" kan

høres over hele øen, og der

er en stor trofasthed hos lyt-

terne, der fortrinsvis tilhører

den modne og lidt ældre

aldersgruppe. Stationen sen-

der udelukkende med hjælp

fra frivillige fra kl. 8:15-

24:00 hver dag - kun afbrudt

af udsendelser fra "Den
Kristne Nærradio" og fra den

i 1996 tilkomne "Radio rou-

letten".

Indtægterne til Born-

holms stemme kommer
hovedsageligt fra salg af

reklameindslag og fra frivilli-

Ældste Saunders og Grenier-

Haude arbejder på "Bornholms

Stemme" hver tirsdag.

(FOTO: TD)

ge bidrag - hvor Rønne Gren
naturligvis også er blandt

bidragsyderne (med kr. 400
om året)

-Set i lyset af den fine

behandling, vi har fået igen-

nem årene, er det yderst

rimeligt, siger Per Borgen,

der er medlem af grenspræsi-

dentskabet i Rønne Gren.

"Bomholms Stemme" har

udsendt både jule- og nytårs-

gudtjenesterne i 95/96 fra

Rønne Gren, samt "Musik

og det talte ord".

Program for yngre
lyttere

Ungdomsprogrammet "To

amerikanere" opstod af

"Stemmens" behov for et

ugentligt musikprogram for

de ungdommelige lyttere.

Via grenspræsident Frants

Bøvring, der personligt ken-

der Erik Truelsen og tidligere

har deltaget i flere af Truel-

sens programmer om Kirken,

bl.a. sammen med stavspræs-

ident Johan Koch, tog ideen

form. En opringning til mis-

sionspræsident Knud B.

Andersen gav grønt lys for at

missionærerne kunne delta-

ge og det første program

kunne planlægges.

Tommy Dahl, der er

stavsmissionær, har tidligere

vendt plader i "Bornholms

Stemme". Han blev en vigtig

brik i "pionerfasen" og var

med i de første 5-6 program-

mer, indtil han fik et job.

Kendt melodi fra

Muppet Show
Det første program med

den geniale kendingsmelodi
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12



"Animal song" fra Muppet
Show gik i luften den 15/5-

1996 kl 10:00. Ældste

Blackburn, ældste Saunders

og Tommy Dahl var i studiet.

Dengang var der ikke nogen

deciderede indslag om evan-

geliet. Programmet havde

mere karakter af snak og

musik og havde en mere løs-

sluppen/uformel karakter

med sin charme.

Senere, med ældste Kerr

og ældste Saunders, fik pro-

grammet den form det nu har.

Programmet er nu fast

opbygget med et 5-10 minut-

ters budskab om evangeliet, f.

eks. en gennemgang af frel-

sesplanen og oplæsning af

skriftsteder fra Mormons Bog.

I dag er det ældste Saun-

ders og ældste Grenier-Hou-

de, der står for musikken til

de bornholmske lyttere. De

to unge ældster, der begge

taler et flot og forståeligt

dansk, nyder naturligvis deres

ugentlige tjans som discjocke-

ys på en vaskeægte radiostati-

on. Det er nok de færreste

unge mænd, der, når de dra-

ger afsted på deres mission,

forestiller sig, at de kan kom-

me til at arbejde på en radi-

ostation på deres mission.

Musikken til programmet

kommer kun i mindre

omfang fra "Stemmens" egen

samling, i stedet låner æld-

sterne cd'er med aktuel

musik fra medlemmer,

undersøgere og venner, der

så til gengæld kan høre deres

ynglingsmusik i radioen.

Hvem lytter?

Som tidligere nævnt har

stationen en stor trofast lyt-

terskare. Heriblandt også en

spændende mand ved navn

John Jason Silverbird. Hr
Silverbird arbejder i øvrigt

selv på "Bornholms Stem-

me". Men en dag lyttede han

helt tilfældigt til de unge

ældster, der på deres pro-

gram forklarede lytterne om
Mormons Bog.

John Silverbird blev

straks meget interesseret i

bogen og dens historiske

baggrund. Søndag den 22.

september 1996 blev John

Jason Silverbird døbt og

bekræftet som medlem af

Kirken og Rønne Gren.

For både ældste Saunders

og Grenier-Houde, medlem-

mer og gæster blev det til en

meget dejlig oplevelse. Og
mon ikke ældste Blackburn

og Kerr lige nu sidder et eller

andet sted her i Danmark og

glæder sig over, at deres ind-

sats på væsentlig vis bidrog

til den glædelige begivenhed,

der fandt sted i Rønne Gren.

Missionspræsident Andersen

har flere gange sagt: "Hvis vi

vil se ting ske, som ikke er

sket før, så må vi også gøre

ting, vi ikke har gjort før." Et

ugentlig musikprogram med
moderne musik for unge

mennesker må absolut kun-

ne betragtes som nytænk-

ning i Den Danske Mission.

Tillykke til Rønne Gren og

held og lykke til missio-

nærerne, både nuværende

og fremtidige.

Per Borgen og Susanne

Perkins

! !|tfTf|Hf|l
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Ældsteme skaffer selv musikken og styrer også det tekniske. (FOTO: TD)

Kl R K E N YT

13



Første spadestik til templet
i Ecuador Guayaquil,

Ecuador

Teemplet er et "håndgri-

beligt tegn på vores vished om,

at der er et liv efter dette,"

sagde ældste Richard G. Scott

fra De Tolvs Kvorum, som

præsiderede den 10. august

ved det første spadestik til

templet i Guayaquil i Ecuador.

Selv om tilstedeværelsen

på tempelgrunden var beg-

rænset til stavspræsidentcr

og deres hustruer samt

enkelte andre indbudte

gæster, var 10.446 menne-

sker samlet i det nærliggende

Guayaquil Coliseum, hvor de

hørte talerne via lokalradio.

Nogle af stavspræsidenterne

kom fra fjerntliggende byer,

hvorfra de kørte med bus i

op til 12 timer.

Ældste Jay E. Jensen fra

De Halvfjerds og præsident

for Kirkens område i det

nordlige Sydamerika samt

ældste Julio E. Dåvila fra De
Halvfjerds og daværende

førsterådgiver i områdepræsi-

dentskabet ledsagede ældste

Scott. Ældste Jensen ledte

ceremonien, og ældste

Dåvila holdt en tale.

Abningsbønnen bad ældste

Walter F. Gonzålez, område-

autoritet og næstformand for

tempelkomiteen i Guayaquil.

Afslutningsbønnen bad Guil-

lermo Granja, tidligere regio-

nalrepræsentant og koordi-

nator for templets åbent

hus-arrangement.

Ældste Scott sagde, at i

templet "bliver vore sønner

og døtre beseglet til os for

evigt. Og vi kan ikke alene

udføre dette storslåede værk

af umådelig betydning for

dem, der lever, men vi kan

også ved stedfortrædende

Ældste Richard G. Scott

fra De Tolvs Kvorum (i

midten) og ældste Jay E.

jensen fra De Halvfjerds

(til venstre) tilbyder at

hjælpe, da den unge Chri-

stian Moncayo vender en

skovlfuld jord.

ordinanser udføre de samme
ordinanser for vore forfædre,

som ikke var i stand til at

nyde evangeliets velsignelser

på deres rejse gennem livet

på jorden."

Han opfordrede alle med-

lemmerne til at "forberede

sig åndeligt på at træde ind i

templet. Brug tiden, hvor

templet bliver opført, til at

finde frem til jeres forfædre.

Det er ikke vanskeligt at få

instruktioner fra jeres ward

og grene om, hvordan I for-

bereder jeres forfædres nav-

ne, så vi, når templet her i

Guayaquil er indviet, kan

træde derind og udføre

arbejdet for dem."

Ældste Scott udtalte: "Jeg

ønsker på en meget personlig

måde at bære mit vidnesbyrd

om de ordinanser, der

udføres i templet. Jeg har

oplevet en stor trøst i mit

eget liv ved at vide, at vore

to børn, som døde, er beseg-

let til os. Nu er min hustru

forud for mig gået videre på

den anden side af sløret, og

jeg finder stor trøst i vishe-

den om, at hun lever, og at

jeg vil få privilegiet at bo

sammen med hende i Guds
nærhed, hvis jeg er oprigtig

og trofast."

Ældste Scott mindede de

forsamlede hellige om, at der

vil være et åbent hus mellem

færdiggørelsen af byggeriet

og indvielsen, hvor "hele

Ecuadors befolkning" kan gå

gennem templet.

Ældste Jensen sagde:

"Tårer kommer let til alle,

der er involveret i ceremoni-

en med det første spadestik.

Vi har altid sagt: 'En dag vil

der blive bygget et tempel

her, en dag, en dag.' Ceremo-
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nien med det første spades-

tik forandrer noget vagt og

uklart til noget håndgribe-

ligt."

Ældste Dåvila hyldede

pionererne i det gengivne

evangelium, blandt andet

Joseph Smith og Brigham

Young.

Han hyldede også Kir-

kens pionerer i Ecuador, som
i de foregående 30 år "har

ydet ofre, viet sig fuldstæn-

digt og holdt fast i troen -

præsidenterne for stave og

grene, præsidenterne for

missioner. De har i mange
situationer virket med
begejstring for at virkeliggøre

dette øjeblik."

Ældste Dåvila bemærke-

de, at der er mange i verden,

som i et forsøg på at komme
Frelseren nærmere vandrer

ad stierne i det hellige land.

"Men for mig," sagde han,

"synes det en større velsig-

nelse at træde ind i templet

og vandre, hvor Jesus van-

drer ...

Jeg håber oprigtigt, at vi

vil begynde at vandre, hvor

Jesus vandrer," sagde han,

"og jeg vidner om, at han

var i disse lande ... Vore for-

fædre boede nær ved dette

tempel. Jeg synes at mærke

ånden fra Nephi, fra Moroni

og fra Lehis efterkommere,

som også er blandt Abra-

hams efterkommere og vor

himmelske Faders børn."

Ældste Dåvila henviste

derpå til en udtalelse af

præsident Spencer W. Kim-

ball fra 1977, som havde en

vision om "tusinder og atter

tusinder af vore efterkomme-

re, som trådte ind i templet

... for at udføre arbejdet for

sig selv og for vore forfædre."

Planerne for templet i

Guayaquil blev bekendtgjort

for 14 år siden i marts 1982

af præsident Gordon B. Hin-

ckley, som på det tidspunkt

var rådgiver til præsident

Spencer W Kimball.

FØRSTE SPADESTIK
TIL TEMPLET I SANTO
DOMINGO
SANTO DOMINGO

For indbyggerne i Den
Dominikanske Republik var

weekenden den 17.-18.

august en stor fest, da præsi-

dent Leonel Fernåndez blev

indsat som præsident for

landets nye styre. For de

dominikanske sidste dages

hellige og for dem fra Haiti

og Puerto Rico var weeken-

den særlig betydningsfuld, da

det første spadestik til det

længe ventede tempel i San-

to Domingo blev taget den

18. august.

Ældste Richard G. Scott

fra De Tolvs Kvorum præsi-

derede ved ceremonien. Han
blev ledsaget af ældste F.

Burton Howard fra De Halv-

fjerds og præsident for Nor-

damerikas sydøstlige område.

Områdeautoriteten ældste

Dale E. Miller var også til-

stede.

Medlemmer, fuldtidsmis-

sionærer og ikke -medlemmer

var blandt de anslåede 6.000

personer, der var til stede

ved ceremonien. Mange rej-

ste i flere timer og kom tid-

ligt til den træbevoksede

tempelgrund kun få minut-

ters kørsel fra Santo

Domingos centrum.

Ældste Scott forklarede i

sin tale, at templer er meget

specielle bygninger, hvor

familier indgår pagter med
vor Fader i Himlen, som gør

dem i stand til at blive evige

familier. Han udfordrede Kir-

kens medlemmer til altid at

være værdige til at have en

tempelanbefaling fra den

dag, hvor den nye bygning

bliver indviet. Han rådede

de hellige til at tjene Herren

af hele deres hjerte og til at

være opmærksom på og tak-

ke for deres velsignelser.

Ældste Howard forklare-

de formålet med templer.

Han talte om hvor tragisk

det vil være i livet efter det-

te hvis familier var adskilte.

Han fortalte forsamlingen, at

formålet med templet var at

gøre familier og kære i stand

til at leve sammen for evigt,

og at dette ikke kunne ske

uden de ordinanser, der

udføres i Guds tempel.

Sådanne ordinanser, sagde

han, er en storslået demon-

stration af den kærlighed,

som Frelseren har til os.

Ældste Miller fortalte for-

samlingen, at templet vil bli-

ve en juvel i Caribien og et

lærdommens hus. Han
udfordrede de hellige til at

forblive rene for Herren.

I indvielsesbønnen velsig-

nede ældste Scott landet

mod det ondes påvirkninger

og naturkatastrofer. Han vel-

signede alle dem, som vil

være involveret i opførelsen

af bygningerne med en følelse

af glæde og med beskyttelse

mod fysiske farer. Han bad

også om velsignelser over lan-

dets nyindsatte præsident og

dem, som vil tjene med ham,

så deres aktiviteter må være

en velsignelse for folket.

Præsident Fernåndez var

repræsenteret ved ceremoni-

en af arkitekten Eduardo

Selman, minister for tekno-

logi i den nye regering, som
med begejstring sammen
med stavspræsidenter og

andre gæster vendte en

skovlfuld jord. Foruden tem-

plet omfatter planerne også

opførelse af et besøgscenter

og en bolig for tempelpræsi-

denten på grunden, hvorfra

der er en betagende udsigt til

Det Caribiske Hav.

Tidligere på dagen havde

ældste Scott og ældste

Howard afholdt et møde
med næsten 600 missio-

nærer fra missionerne i San-

to Domingo Øst, Santo

Domingo Vest og Santiago.

Baseret på rapporter fra

ældste F. Burton Howard
og Dario Caminero.
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Nyt fra Informations - og
Samfundstjenesten!

Man bestemmer
over egen krop

En af vore væsentligste

opgaver i Public Affairs er at

informere det danske sam-

fund om Kristi gengivne

evangelium og gennem den-

ne information være med til

at bygge bro mellem Kirken

og samfundet omkring os og

samtidig øge menneskers for-

ståelse for os som kirke.

Af Johan Stenholm Koch
Stavspræsident

jesu Kristi Kirke af Sidste

Dages Hellige i Danmark

Ide seneste uger har debat-

ten om fri abort fået en
fortjent moralsk og etisk di-

mension, og den religiøse

side af sagen er ligeledes be-

rørt.

Det har vist sig, at et flertal

af den danske befolkning - at

dømme efter læserbreve og

debatindlæg - faktisk er

imod fri abort, eller sagt på
en anden måde, de sætter

beskyttelsen af samfundets
svageste, de ufødte, højere

end -bekvemmeligheden for

moderen.
Da debatten ikke bør savne

en klar stillingtagen fra kir-

kelig side, vil jeg hermed ori-

entere om Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Helliges hold-

ning.

Vi tror, at livet er helligt.

Den første befaling, som Gud
gav menneskeheden gennem

Der er mange måder

hvorpå vi som kirke kan yde

en væsentlig indsats for at

opnå disse mål.

Det skrevne og elektroni-

ske medie er et forum der er

oplagt, da vi her på én gang

når en masse mennesker.

Public Affairs i Den Danske

Region såvel som i Århus og

Københavns Stave har

Adam og Eva, var som mand
og hustru at blive forældre.

Vi tror at dette bud stadig er

gældende, og at det er udtryk

for Guds skaberkraft i samar-

bejde med mennesket. Vi

mener derfor, at abort som
hovedregel er forkert.

Derfor bør abort begræn-
ses til et absolut minimum,
eksempelvis til de relativt få

tilfælde, hvor der efter læge-

ligt skøn er alvorlig fare for

moderens liv og helbred.

Den udbredte anvendelse

af abort er efter vor kirkes

opfattelse udtryk for en dyb
foragt for livet, og den er et

makabert led i den alminde-

lige opløsning af det familie-

mønster, som Gud har ind-

stiftet

Vi opfordrer derfor alle til

at slutte op om førnævnte

drejning af debatten til : en
positiv, moralsk ansvarsbe-

vidst retning, der kan skabe

respekt om de hellige ska-

berkræfter, og som kan tilla-

de livets beståen hos foræl-

drene, eller hvor dette ikke er

muligt hos adoptivforældre.

Af Karen Hoffmann
Banevej 12

2920 Charlottenlund

At bestemme over sin egen
. krop er en ret, kvinder

har. Uindskrænket og lovfæ-

stet.

Hvorfor ikke mænd? Det

gælder vel for så vidt alle

mennesker.
Sandt nok, men når talen

er om denne ret, handler det

altid om kvindens ret til at få

afbrudt et svangerskab, som
alligevel ikke ønskes gen-

nemført. Retten til fri abort.

Emnet debatteres med
mellemrum i medierne, og
hver gang undrer jeg mig.

Høsnue er noget, vi aldeles

uforsvarende kan pådrage os

på grund af usynlige partik-

ler, som svæver rundt i atmo-
sfæren.

Efter min allerbedste over-

bevisning er det ikke muligt

på tilsvarende uforvarende

vis at pådrage sig en gravidi-

tet.

Kunne man ikke forestille

sig, at denne ret til at be-

stemme over egen krop, ind-

trådte på et tidligere tids-

punkt - blot tre måneder før

f.eks?

Den mulighed høres stort

set ikke i debatten. Hvis en-

delig, da kun med de små
bogstaver nederst på siden.

Og det undrer mig meget.

Mormoner er monogame
Jens B. Hansen fremfører den 24.8., at Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Hellige (mormonerne), som en kristen kirke,

praktiserer polygami. Det er en alvorlig misforståelse. Intet

kirkesamfund opretholder det monogame ægteskab mere
stædigt end mormonerne. Det er rigtigt, at et lille mindre-
tal blandt mormonerne i forrige århundrede praktiserede

flerkoneri, men aldrig i Danmark. Det er ligeledes rigtigt, at

andre kristne kirkesamfund i meget begrænset omfang har
praktiseret flerkoneri, idet man har tilladt statsoverhoveder
at have mere end én ægtefælle, men det har været undta-
gelsen og har aldrig været almindeligt accepteret 1 dag
lægger mormonerne som andre kristne afgørende vægt på
det monogame ægteskab som samfundets grundpille og
som nøglen til lykke for det enkelte menneske.
Susanne Perkins, cheffor Informations- og Samfundstjenesten,

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

DEBATTEN I BERLINGSKE TIDENDE
Skriv til: Pilestræde 34, 1147 København K.

Fax: 33 75 20 39.

Diskette: Helst DOS-formateret. Vedlæg venligst print.

E-mail: debat@berlingske.dk. Skriv indlægget som Internet-besked.

Send gerne foto. Redaktioner! forbeholder sig ret til at forkorte og
påtager sig t øvrigt intet artsvar for indsendt materiale.

Beffæhs "aBbffer

til et minimum
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Den danske folkekirke
• m i

av mig kun tomhed
Den danske folkekir-

ke gav mig kun tomhed.
-Denne erkendelse

blev en helt afgørende
del af lærer Bent Bis-

gårds liv. Den nu 55-åri-

ge lærer mødte 1967 en
helt ny religion under et

besøg i Canada -Jesu
Kristi kirke af Sidste

Dages Hellige - i daglig

tale mormonerne.
Mødet blev så

afgørende for den den-

gang 2?-årige unge dan-

sker, at han lod sig døbe.

Det sker ved at nedsænke
hele kroppen i vand
efter at den troende har

vist, at han behersker de
grund 1æggende pr i nc i p-

per, der er anvist i seks

lektioner samt 13 trosar-

tikler.

Denne dåb var samti-

dig et absolut farvel til

den danske folkekirke

og dermed hele den kul-

turarv, som han havde
bygget sin tilværelse på
siden opvæksten i Grejs.

For mormonerne har i

deres ritualer ikke meget
til fælles med den dan-

ske folkekirke.

Som mormon må man
forsage alle nydel-

sesmidler, der påvirket-

sjæl og legeme. Kaffe,

the, spiritus og cigaretter

står alle på listen.

Dåben kan forst fiside

sted, når man er fyldt 8
år. Fordi et barn under 8

år ikke selv kan beslutte

et så stort skridt som at

blive døbt, fortæller

Bent Bisgård, som siden

mødte sin hustru Tove,

Bent Bisgård er medlem afJesu Kristi kirke

- kaldet mormonkirken. Han har fået myndighed til at handle i

Guds nav n og døber kirkemedlemmer i bl.a. vandet i Vejle Fjord

profeten Mormon. Da
bogen udkom, vakte den
megen opmærksomhed
og blev kendt som "guld-

biblen", fortæller Bent
Bisgård.

- Dajeg læste bogen,

måttejeg lage stilling til

indholdet. Ville jeg tro

beretningen - eller for-

blive tvivler. Jeg valgte

det første - og det har
givet mig fred og styrke i

min hverdag, siger Bent
Risgård, der er udstyret

med kirkens myndighed
til at døbe menighedens
medlemmer. Det gør

han bl.a. i Lillebælt og i

Vejle Fjord. Ved Albuen
har to medlemmer af

kirken fået deres dåb
ved at hele kroppen sæn-
kes ned i fjordens vand.

Det er både børn og
voksne, der ønsker at bli-

ve døbt. Børn skal dog
være over 8 år. Bent har
bla, døbt sin egen datter.

Myndigheden til at

handle i Guds navn gives

kun til mænd. Det er

også kun mandlige med-
lemmer af kirken, der
kan udpeges som apostle

og profeter. Men det

rører dog ikke Tove Bis-

gård.

- Kirken ser mænd og
kvinder som ligeværdige
- men med forskellige

roller og ansvar. Der er i

Tove og Bent Bisgård bor ved siden affolkekirken i Pjedskd
- mm muren her er meget mere end en skelmur. Den deler

også religiøs over

l

sning.

der allerede dengang var

medlem af mormonkir-
ken.

Handler i Guds navn
Bent Bisgård blev

efter sin hjemkomst
mormonkirkens ung-
domsleder i hele landet,

og han har siden dåben i

1967 viet hele sit liv til sin

religiøse overbevisn i ng,

der bygger på "Mormons
Bog" fra 1830. Bogen er

for mormoner ligestillet

med Biblen. Den fortæl-

ler om en gruppe af

jøder, der blev befalet at

udvandre fra Palæstina

til mellemamerika.
De medbragte opteg-

nelser fra Det Gamle
Testamente samt egne
optegnelser. Bogen
omhandler tidsperioden

fra 600 år før Kristus til

ca. år 400 efter. Bogen er

oversat med Guds hjælp
afJoseph Smith, der

samtidig er kirkens,

grundlægger.
Han fik som 17-årig

besøg af en budbringer,
der var sendt af Gud.
Han fortalte om en bog,

der var skrevet på guld-

plader. Fire år senere fik

han udleveret disse guld-

plader, som efter over-

sættelse blev til "Mor-
mons Bog" efter en af

>gens hovedpersoner,

hverdagen ikke tale om
nogen som helst form
for kvindeundertrykkel-

se, understreger hun.

De ca. 400 mormoner,
der findes i hele Vejle

amt, har to kirker i områ-
det i Horsens og Frederi-

cia. Menigheden tror på
åbenbaringer og opfat-

telsen af mennesket byg-
ger på en tro på, at vi alie

har været hos Gud indtil

vi var erfarne nok til at

blive sendt herned på
jorden og få en fysisk

krop.
- Vi er her kun for at

lære. Vi ved f.eks, ikke

hvad glæde er, hvis vi

ikke kender begrebets

modsætning, sorgen.

Her påjorden har vi

handlefrihed og valgfri-

hed. Når vi dør, lægger vi

legemet fra os igen og
går tilbage til "åndever-

denen", fortæller Rent
og Tove. Børn under 8

år, der dør, vandrer dog
direkte tilbage til Gud,
fordi de er ubesmittede

af handlinger, hvis kon-
sekvens de ikke selv har
kunnet overskue. Bent
og Tove Bisgård er over-

bevist om, at de har en
datter, der lige nu er hos
Gud. Hun døde som 3-

årig ved en kvælnings-

ulykke.

- Vi ved, hun har det

godt. Vores bekymring
er,om vi kan gøre os for-

tjent i vort liv her på jor-

den til at komme op til

hende, siger ægteparret

søskende, der specielt er kal-

dede til at være medieek-

sperter. Men udover disse

søskende har vi også mange
medlemmer i begge stave,

der aktivt følger den offentli-

ge debat i dagspressen og

mange deltager også ivrigt.

Jo flere, der blander sig i

debatten, desto større er

chancen for, at vi bliver hørt.

Opfordringen til at fatte

pennen og deltage aktivt

skal derfor lyde til os alle

sammen her i Danmark. Vi

må tænke anderledes og kre-

ativt, og frem for alt er det

vigtigt, at vi er positive og

konstruktive i vores indlæg.

Som Kirke har vi principper

og programmer der danner

en vifte, der er så bred, at vi

med kreativitet kan deltage i

mange debatter. Skulle der

rundt omkring i landet være

søskende, der godt vil delta-

ge i debatten, men har brug

for hjælp og vejledning, er I

meget velkomne til at kon-

takte en af de mange infor-

mationsmedarbejdere vi har i

både stavene eller regionen

(yderligere oplysninger fås på

telefon 3811 1866, Informa-

tions- og Samfundstjenesten

i Den Danske Region)

.

På de følgende sider giver

vi et glimt af nogle af de ting,

der har været i danske aviser

og ugeblade de seneste måne-

der, med det håb, at mange vil

føle sig inspirerede til at delta-

ge i den nærmeste fremtid.

Som medarbejder i Kir-

kens Informations- og Sam-

fundstjeneste på landsplan

har jeg personligt set den

positive effekt, mange af dis-

se artikler og indlæg har haft

for Kirken.

Profeten sagde, at vi kun-

ne fordoble vores medlems-

tal, hvis vi arbejdede og bad,

og det vil vi, der arbejder i

Kirkens Informations- og

Samfundstjeneste forpligte

os til at gøre.

Susanne Perkins, Infor-

mations- og Samfundstjene-

sten i Danmark.

K I R K E N YT
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FR! ABORT?
I de seneste uger har debatten om fri

abort fået en fortjent moralsk og etisk

dimension, og den religiøse side af sagen

er også berørt.

Det har vist sig, at et flertal (at dømme
efter læserindlæggene) faktisk er imod
fri abort eller sagt på en anden måde: De
sætter beskyttelsen af samfundets sva-

geste, de ufødte, højere end bekvemme-
ligheden for moderen.

*

Da debatten ikke bør savne en klar

stillingtagen fra kirkelig side, vil jeg

hermed orientere om Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Helliges holdning.

Vi tror, at livet er helligt. Den første

befaling, som Gud gav menneskeheden
gennem Adam og Eva, var som mand og
hustru at blive forældre. Vi tror, at dette

bud stadig er gældende, og at de er

udtryk for Guds skaberkraft i samarbej-

de med mennesket Vi mener derfor, at

abort som hovedregel er forkert.

Derfor bør abort begrænses til et

absolut minimum, eksempelvis til de

relativt få tilfælde, hvor der efter lægeligt

skøn er alvorlig fare for moderens liv og
helbred.

Den udbredte anvendelse af abort er

efter vor kirkes opfattelse udtryk for en

foragt for livet, og den er et makabert led

i den almindelige opløsning af det

familiemønster, som Gud har indstiftet.

Vi opfordrer derfor alle til at slutte op
om førnævnte drejning af debatten til en

positiv, moralsk ansvarsbevidst retning,

der kan skabe respekt om de hellige

skaberkræfter, og som kan tillade livets

beståen hos forældrene, eller hvor dette

ikke er mulgt hos adoptivforældre,

Johan Stenholm Koch,

Stavspræsident,

Jesu Kristi Kirke

af Sidste Dages Hellige

i Danmark

grundlag) i forrigt

århundrede, I
april t år athoidl&
den 166. årHige

Regier kan isøje>s

1 modsætjyng ti! a^gte side

æm Siratiskt religioner er

rnerrøbnej ikke rondel af uft>

viigelige regler og krav, mm.
iiaf barn i gamle tidert skikke

eller eejita^efeer.

Siledes Vil både jer;s <£

Helle for ekse;i:pei udets te-

ville vi gøre

det uden

ven og «dea
• .-. oogen
måde æt kom-
me i -strid

med kiifcen.

Man ksr. r-ige, .-tt vores reli-

er malerne, ferck vi tror

Hvis Ser

*JMs der Qpstår

eneferaifa
situation, hvor

Mormons Søg ikke

giver svaret

direkte, så vil en

af vores profeter

spørge Gud og få

svart

hvor Mormons Bog; ikke grfér

svaret direkte, så vil «i é vo
rt.? pni ;

v u : ^mm Gud og $
svar,* sigesr Jens og Helle,

: Et andet sårkende for mor-

lokker

osrskrktg os,

så skal vi

kunne klare

asimmdstet
år, og det kan

vi også, Ffir

kfxtmpei har

"fy&ere

fv&ft med fø-

devarer, jeg
:

: haro

hvofdan mm
hagca" ferød i cji pråmn, hvis

dét akiéh hlive i

siger Helts, u-ctes at Mn. mg
gk nxnåi i konstant frygt for

NOVEMBER 1996

18



I
i.

\

tfff1

'

Jå r

TRO
&

VIDEN

Ved at støtte sig til Søren Kierkegaard mener Ka j Aage Gram, at

folkekirkens fallit for længst er fastslået. For ham findes sand

kristendom i den første Jesu Kristi Kirke, som mormonerne forkynder at

have genoprettet via en åbenbaring

iIht loMicIoriieii spillet taiiit.r

Af KAJ AAGE GRAM

højpræst i Jesu Kristi Kirk«

af Sidste dage« Hellige,

Ryet Vej 87, Værløse

HAR folkekirken spillet fa!

lit?

>l.'

Ans med artiklen "Pædago

ge gange of,

folkekirken

seret på sar

gaard mange fjender, seh
hans nærmeste yennes

Jeg nar reel-en [rest børen
Kierkegaard og opdaget, at

en stor del af han«, værker
rir

jrrf senere udkom: i bog?
irtn

Her er et par citater fra

ore;:

ux-jer «|
hvad .'.sov :

i se ndotn er, MA ; ir: Er U.-.e.

afsløre religiøs vildfarelse af staten «t vildlede folket,

'V hykl« n samt bevi t> at > II* <:•-:

hele den officielle kristen- kvad kristendom er.«

dom, som den læres og le- '-Under skin af kristen-

ves i kristenheders, ei et fru dom lever man hedenskab.'-

fald fra Jes« Kristi sande »Vil staten i sandhed tjati- ,', des som ne kristendommen, sd lad

d.et var organiseret: på de dan lage de 1000 levebrød,

ham ~ og blev enige om at var i

gå hen og tilbyde hare nad- andr
veren, men lian afslog at Tess

(2.

3-4) og i (2. Tun. 4,

to f i\ ti Men det var ogs
id;,-... i? \,\ :

.
:..-.;.,:,, -v

-» u K .
.

• l l • :

1855. Det var underligt nok, telse af Jesu Ki

,

men ikke f ed læs Åp. Gem. 3, 20-

den tid, tie første mormoner Jes« Kristi Kirke
. Jesu Kristi Kirke af dages hellige blev

Sidste dages Hellige ankom gennem åbenbarin

fietidt

af sidste

oprettet

g til Jo-

;rd. ikke i

i en mis- 3

og deres Krist

familie måtte betale,

Foradsagt frafald

medie der
:,

hele

der Jesu Kristi Kirk* al

ste Dages HeOige unden
i folkeskolens religioi:

mer. lesker i uvi

- Vil staten i sandhed tjene

tage de 1000 levebrød bort

tendommen, så lad den
»ren Kierkegaard),

Sand ki behageligt i uden den tt<

IVr li, i , erff og i , ,- - hi, o?n d«

tør-

laste

Kl RKE NYT

19
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Biskop som bijob
Tim Sandlioldt Jensen et ny biskop for Fred^.dksbc:;;^ 300 mormoner

3!ni Saiidtioltit jens«« er

Guds e\ige plan med •

belstn af jorden. Fiimitien

cr DT*4 findre ord indstiftet

af Guid:: som samfundets
fff-undla^feiwic bestand*
deL

'40-åri#: Tim Sandhokk
j^sis-trr; ar nyo-:inim>L hiskop

'.fos: Kmss Kii^e ai' .%lsTe

-tiWvtg. M«l: r.idcv

Vofoiet op: iMrkssc

Tim Sandholdt ]ér*cn i

været medlem af det rn

mensla- ut^sanifujid ijftié

ir.- ( . bhridr -:

som t

Københavns Stav inviterer

til stavskonference!

S tavspræsident Johan S.

Koch inviterer den 2. og 3.

november 1996 alle medlem-

mer i Københavns Stavs samt

venner og gæster af Kirken

til stavskonference i kirkebyg-

ningen på Maglegårds Allé 83

i Søborg.

Lørdag aften vil der være

et møde kl. 19:00 hvortil alle

stavens voksne medlemmer

over 18 år er velkomne.

Som ved tidligere stavs-

konferencer i Københavns

Stav vil søndagens hovedmø-

de igen være inddelt i to ses-

sioner, henholdsvis kl. 10:00

og kl. 14:00.

Nærmere instruktioner om
de enkelte enheders mødetid

følger. Se opslagstavlen i din

enheds bygning eller spørg

din biskop/grenspræsident.

RED
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